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Uchwała nr 10/2019 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” 

z dnia 17 maja 2019r. 

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2020. 

 

Na podstawie §14 pkt. 11) Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze 

i Parsęta”  uchwala się, co następuje : 

 

§ 1 

1. Ustala się roczną składkę członkowską dla członków zwyczajnych na rok 2020 w 

następujących kwotach :  

1) dla członków – Gmin i Powiatów w kwocie 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście 

tysięcy złotych) 

2) dla członków – osób fizycznych w kwocie 30,00 zł ( słownie: trzydzieści złotych) 

3) dla członków – podmiotów gospodarczych zatrudniających : 

a) od 1 do 5 pracowników - w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych) 

b) od 6 do 20 pracowników – w kwocie 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych) 

c) powyżej 20 pracowników – w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) 

 

2. Zwalnia się z opłacania składki członkowskiej: 

a) fundacje, 

b) stowarzyszenia, 

c) szkoły, 

d) uczelnie 

e) instytucje kultury.   
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§ 2 

1. Obowiązek opłacania składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dana osoba została przyjęta w poczet członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, 

2. Obowiązek opłacania składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia  miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy członków 

spowodowane: 

a) zaleganiem w opłacaniu składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy, po  uprzednim 

jednokrotnym upomnieniu, 

b) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

c) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu 

nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną lub                      

ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego członka będącego osobą fizyczną, 

e) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej. 

 

§ 3 

Członkowie zwyczajni opłacają składkę członkowską jednorazowo za cały rok w terminie do 

dnia 28 lutego 2020 r. na konto bankowe Stowarzyszenia. 

§ 4 

Na umotywowany wniosek członka Zarząd Stowarzyszenia może rozłożyć składkę 

członkowską na określoną ilość rat ze wskazaniem terminów ich płatności. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

                                                               

______________________________                 ______________________________ 

( Sekretarza Walnego Zebrania)                          ( Przewodniczącego Walnego Zebrania)                                                                                                 


